
CENNIK STOMATOLOGICZNY SPGZOZ W 
NADARZYNIE 

ważny od 16.01.2023 

V. Stomatologia       
Badanie / Konsultacja / Przegląd 100 zł   
Cyfrowe zdjęcie wewnątrzustne (RVG) 40 zł   
DSD-cyfrowe projektowanie uśmiechu 500 zł   
Instrukaż higieny jamy ustnej 100 zł   
Korona/most porcelanowy na cyrkonie (za 1 punkt) od 1350 zł 

do 1400 zł   
Korona/most porcelanowy na metalu (za 1 punkt) od 1000 zł 

do 1050 zł   
Korona/most tymczasowy 200 zł   
Lakierowanie od 110 zł do 

160 zł   
Lakowanie (za 1 ząb) od 80 zł do 

100 zł   
Lapisowanie zębów mlecznych (za 1 wizytę) od 60 zł do 

100 zł   
Leczenie kanałowe - wizyta pośrednia od 150 zł do 

200 zł   
Leczenie kanałowe - wypełnienie 1 kanału od 300 zł do 

350 zł   
Leczenie kanałowe - wypełnienie 2 kanałów od 350 zł do 

400 zł   
Leczenie kanałowe - wypełnienie 3 lub więcej kanałów od 400 zł do 

450 zł   
Leczenie nadwrażliwości (za 1 ząb) od 50 zł do 

80 zł   
Leczenie powikłań po usunięciu zęba od 150 zł do 

200 zł   
Licówka kompozytowa od 250 zł do 

320 zł   
Licówka porcelanowa od 1350 zł 

do 1400 zł   
Małe wypełnienie stałe ubytku - ząb stały 130 zł   
Nacięcie ropnia od 150 zł do 

250 zł   
Naprawa porcelany wypełnieniem kompozytowym (za 1 

punkt) 

od 220 zł do 

320 zł   
Naprawa protezy (za 1 punkt) od 150 zł do 

180 zł   
Odbudowa zęba wypełnieniem na ćwieku koronowo-

korzeniowym / włóknie szklanym 

od 400 zł do 

550 zł 



  
Pakiet higienizacyjny (skaling, piaskowanie, lakierowanie, 

instruktaż) 

od 300 zł do 

400 zł   
Plastyka dziąsła od 200 zł do 

300 zł   
Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku od 80 zł do 

100 zł   
Podparcie szklane od 1250 zł 

do 1350 zł   
Podścielenie protezy od 200 zł do 

300 zł   
Proteza akrylowa całkowita od 1200 zł 

do 1450 zł   
Proteza elastyczna 1 500 zł   
Proteza szkieletowa 1 550 zł   
Szyna relaksacyjna 400 zł   
Szynowanie rozchwianych zębów włóknem szklanym (za 1 

ząb) 

od 120 zł do 

150 zł   
Usunięcie kamienia nazębnego - skaling od 160 zł do 

200 zł   
Usunięcie osadu nazębnego - piaskowanie od 160 zł do 

180 zł   
Usunięcie wypełnienia z kanałów i opatrunek leczniczy do 

kanałów (rewizja leczenia kanałowego) 

od 200 zł do 

300 zł   
Usunięcie zęba mlecznego w znieczuleniu od 100 zł do 

200 zł   
Usunięcie zęba stałego w znieczuleniu od 150 zł do 

200 zł   
Usunięcie zęba stałego w znieczuleniu z dłutowaniem od 250 zł do 

350 zł   
Wkład koronowo-korzeniowy od 500 zł do 

600 zł   
Wybielanie zęba martwego (za 1 wizytę) od 80 zł do 

100 zł   
Wybielanie zębów żywych (za 1 łuk) od 600 zł do 

750 zł   
Wypełnienie tymczasowe ubytku/opatrunek leczniczy od 120 zł do 

150 zł   
Wypełnienie ubytku - ząb mleczny od 150 zł do 

200 zł   
Wypełnienie ubytku małe - ząb stały 130 zł   
Wypełnienie ubytku średnie - ząb stały 190 zł   
Wypełnienie ubytku duże - ząb stały 250 zł   
Wzmocnienie protezy - siatka/łuk od 230 zł do 

250 zł 



  
Wzmocnienie wypełnienia ćwiekiem koronowo-

korzeniowym 

od 100 zł do 

150 zł   
Wzmocnienie wypełnienia ćwiekiem okołomiazgowym 100 zł   
Zacementowanie  korony / mostu / wkładu k-k 

wykonanego w innym gabinecie 

od 150 zł do 

300 zł   
Zamknięcie perforacji od 150 zł do 

200 zł   
Zatrucie zęba/leczenie otwarte od 150 zł do 

200 zł   
Zdjęcie korony/mostu/wkładu k-k od 150 zł do 

200 zł   
Zdjęcie szwów zakładanych w innym gabinecie 50 zł   
Znieczulenie 40 zł   
Znieczulenie komputerowe (Dentapen) 40 zł 

 


